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Un obstacle per a Rajoy
en el camí a la Moncloa

L’

enquesta que avui publica EL PERIÓDICO dóna una mica d’alè als socialistes: no només s’ha
aturat el descens de tots els indicadors de situació del PSOE, sinó que,
a més, aconsegueixen capgirar-ne
algun. Sembla que el pas enrere de
Zapatero i l’entrada d’Alfredo Pérez Rubalcaba ha sacsejat l’escenari
preelectoral. El desgast del president del govern continua intacte, els
ciutadans continuen sent-hi molt
crítics i en bona part el fan responsable (a ell i la seva política) dels mals
resultats que el PSOE ha tingut a les
eleccions municipals i autonòmiques del 22-M.
Els espanyols continuen valorant
molt negativament la situació política i econòmica d’Espanya, als mateixos nivells o pitjors que els dels últims dos anys. Així doncs, amb una
percepció de la situació del país tan

negativa com ho era a finals de l’any
passat, no sembla agosarat concloure que la millora relativament espectacular del PSOE respecte a aquell
moment té a veure amb el canvi de
lideratge. Es constata que Rubalcaba, sense que susciti grans entusiasmes, genera més confiança que el
seu antecessor i, fins i tot, més simpaties que el seu rival Mariano Rajoy, al qual la gran majoria d’espanyols ja dóna per guanyador. La major part creu que Rubalcaba serà un
bon candidat, molts consideren que
seria un bon president i són més els
que el preferirien a Rajoy.
El vicepresident supera la valoració del líder del PP a nivell general i a
tots i cadascun dels segments de població (lògicament exceptuant els
votants del PP) i li falta menys d’una
dècima per obtenir l’aprovat. Sembla que Rubalcaba no només ha aturat la davallada, sinó que fins i tot ha
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Rubalcaba no suscita
grans entusiasmes,
però sí que genera més
confiança que Zapatero
i el líder del PP
recuperat la confiança (o l’esperança) d’alguns que dubtaven, o que directament es mostraven disposats
a abstenir-se o votar altres opcions
polítiques. Els socialistes han millo-

El PP redobla
l’ofensiva
contra
Rubalcaba

EL PERIÓDICO

rat la seva fidelitat de vot (del 50%
al 62%) i han afegit simpaties procedents d’altres partits i de l’abstenció
(que eren residuals al desembre). Això sí, no aconsegueixen moure ni
un vot del PP, que té una fidelitat del
90% dels seus votants.
El partit de Rajoy té tots els indicadors electorals de cara i el seu electorat molt mobilitzat, a més de la
creença generalitzada que guanyarà les properes eleccions. Així i tot,
sembla que el canvi de lideratge al
PSOE li farà el camí a la Moncloa una
mica més difícil. H

Després que Alfredo Pérez Rubalcaba confirmés que vol ser el candidat del PSOE en les pròximes
eleccions generals, i que el sondeig publicat a EL PERIÓDICO hagi evidenciat que, si els comicis
se celebressin ara, retallaria notablement l’avantatge que el separa del PP, els populars han decidit pitjar l’accelerador. Ho faran dimecres que ve al Congrés,
durant la sessió de control a l’Executiu, en què dedicaran una bona part de les seves preguntes a
Rubalcaba.
Així, el vicepresident primer,
portaveu del Govern i ministre
d’Interior haurà de respondre sobre el cas Faisán –com passa de forma habitual–, però, a més a més,
se li exigiran explicacions sobre
diferents resolucions judicials
que, segons el PP, «qüestionen» algunes de les seves actuacions en
l’àrea de seguretat. També se l’interrogarà pels «nomenaments a
dit» o pel cas de l’atleta Marta Domínguez. H

